
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : ونهياد

  

 

 70/70/0712                   داکتر سیدخلیل اهلل هاشمیان
 

 پیرامون بشردوستی جنابان الکوزی و لمرجباری
 

 جدی حقوق بشر تبارز و طرفدار هموطن درهجرت مدافع  ملت فغان دو 01نسل قرن قابل تقدير است که در جای مسرت و
حقوق  عموم طرفدار افغانهای مهاجر بطور. بیداد میکندخون  و کشت وحالیکه بداخل افغانستان جنگ ساالری  ، درکرده است

پورتال وزين  ، درحالیکه نزاع قلمی درسال عمر دارد 07قوق بشر کمتر از ح دفاع ازه ملل متحد ب منشور باشند و می بشر
و در آنوقت ملت انگلیس با گیرد  سال قبل تعلق می 102يعنی حدود  11دفاع از حقوق بشر در قرن ه ب( جرمن آنالين افغان)

اما همین ملت . حیث مهد ديموکراسی غرب موقف داشته بانگلستان آنزمان  کردند و احساس افتخار می"  مگناکارتا"داشتن 
چنین بود که  British Empir) )تعريف امپراطوری انگلیس  جهانگیری شدند و فکره فراموش کرده ب را" مگناکارتا" مغرور

جهانگیری شروع میکند، يعنی مردمان آزاده ه وقتی يک ملت ب." آن غروب میکند ديگر سر در آن طلوع و آفتاب از يک سر"
، اين نفر بوده هزار 12حدود  11اينکه تعداد تلفات انگلیس در يک جنک قرن  . دهد کشد و کشته می سازد، می می را اسیر

حفظ  غلط آنها از محیط و مردمی بوده که بخاطر آزادی وو شناخت  تلفات در قدم اول ناشی از سیاست غلط ، سنجض غلط 
تحقیقی که  مفصل و ۀمقال Karl E.Meyer)   ) پروفیسر داکتر . کنند مال دريغ نمی دين و ناموس خود از فداکردن سر و

 در1111سال  در( افغانستان تا آخرين نفر نابودی لشکر برتانیه در)تحت عنوان  11تلفات انگلیس در قرن  پیرامون شکست و
شروع  خوانید، در می ً آن مقاله تهیه کرده که بعدا نوشته و داکتر خلیل اهلل اقتاش تلخیصی از( ژورنال تاريخ حربی امريکا)

ايتالیه برای آرت  و رانسه برای فیشن عالی فانست که های کوهی چن برای جنگافغانستان : "گويد ماير می خود داکتر ۀمقال
مودرن برای تجاوز  ست که يک لشکريی ادارای مردم جنگجو، افغانستان جا و بیابان و فقیر، خشک  سرزمین. شهرت دارد

قرن  خالل دو به بیرون راندن خارجیان ناخوانده عادت کرده و درحالیکه مردم افغانستان  در . در آن بزور تیله شده باشد
 ."  . .شان خنثی ساخته اندبرای حکومت کردن باالی  نوع تالش اجنبی را اين مردم هرگذشته 

 

 حالیکه موقف اين دو ، دره بودمو لمر صاحبه تقديم کرد عنوان محترمان الکوزی صاحب ه پورتال ب نوشته مختصری که در
مقصد من اظهار اين مطلب بود  کنم، هدف و کنیم تمجید می درعصريکه ما زندگی می دفاع از حقوق بشر هموطن خود را در

انگلیسها که متمدن ترين و پرقدرت ترين کشور اروپايی  . شد تطبیق می" زور" در قالب " حقوق بشر"وم مفه 11قرن  که در
جهانبینی انگلیس در آنوقت اين بود که کشورهای آسیايی عقب مانده و نامتمدن اند، و آنها بايد  ، دکتورين وندبود 11قرن  در
برابر  در.  و امپراطوريت آن جاودان بماند اقتصادی انگلیس تأمین و ی نظامیژستراتی گیرند تا تحت قیادت انگلیس قرار در

 حاکمیت اجنبی را تحمل نمی نداشت، مردم افغانستان که قیادت و حقوق بشر عدالت و اينچنین سیاست که هیچ  بهره ای از
 چه يک جنگ نابرابر گرم ا1481جنگ سال ". شود حلوا تقسیم نمی و نان "جنگ  در و ، جنگ نداشت ، چاره ای جزتوانست

 تعداد غازيان غیر باالتر از اسلحه و بسیار بهتر ونگلیس ا ۀتربیه ديد و کیفیت اسلحه وهم تعداد لشکر منظم  بود، زيرا تعداد و
حفاظت قلعه ها و  درانگلیس  که لشکرشهرکابل  افغانها در. جنگ کوهی مهارت جبلی دارند ها در منظم افغان بود، اما افغان

تک جزئی برای ترساندن آنها صورت  داشت، باالی لشکر انگلیس هجوم نیاوردند، بلکه يک تک و اه های مستحکم  قرارپايگ
، اصول جنگ کوهی را بیاموزانند، و لیس در دره های تنگ و کوهپايه های بلندبودند که به لشکر انگ گرفته بود، آنها منتظر

نفری تاب مقاومت  هزار 12گ و سالح نظامی داشت، يک لشکرترين تفنحالیکه انگلیس بهترين توپخانه کوهی و به در
 ۀحالیکه با سالح قاهر و در. ، ازهم پاشید و از بین رفتن را نشان ندادازيان افغاغ ۀو پراگند ی کوچک هاه حمالت گرو

وز و مفهوم حقوق بشر چنین وضعی ترحم کردن باالی يک لشکر متجا در شهادت رسیده بود، ه انگلیس هزاران غازی افغان ب
توجیه  هموطن ما وردن، از طرف دوبمیان آرا ( آمد سال قبل رويکار 07چونکه کنوانسیون حقوق بشر) سال بعد 117

 01که  در قرن " حريص " ۀبرابر بیانات شهزاد انگلستان زندگی میکند،  در قای الکوزی که درآ. منطقی، حتی بشری ندارد
 مدت اجرای وظیفه در هلمند اشرار افغان را از هلیکوپتر شکار در: "یزهايی ازين قبیل گفت گلیس چملت انه ب با  افتخار

؟  يک پیلوت از اه و ناقض حقوق بشر قلمداد ننمودرا اقامه نکرد و اورا قاتل مردم بیگن 01حقوق بشر قرن  چرا ..."کرده ام
را که او بناحق شهید  تواند که کسانی کرده می میل فی ساعت چطور تشخیص 277سرعت  ارتفاع حد اقل پنجهزار فوت و

ه تا دست خالی از کشتار بیگناهان پرداخته انتقام نیاکان خود ب خاطره ب اغلبًا"  حريص" ۀشهزاد بوده اند ؟  ساخته ، اشرار
حالیکه  ه، درملت انگلیس افشاء ساخته را بحیث يک افتخار ب بشری خود ، آنگاه اين کشتار وحشیانه و غیرافغانستان نرود

 .باشد مجاز نمی ً نظامی اصوال افشاء کردن اسرار
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_bashardosty_alekozai_wa_djabarkhai_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_bashardosty_alekozai_wa_djabarkhai_2.pdf
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آيا حقوق بشر  : "دهم که پرسیده بودند يک سوال يک هموطن محترم جواب میه داکتر اقتاش را تقديم کنم ب ۀآنکه مقال قبل از
حقوق آن ( جل جالله)العالمین حالق کاينات، رب . کنم که نخیر، ندارد جواب عرض می" خیر؟  دين اسالم مطابقت دارد يا با

ن آيد تسلیم احکام قرن مجید تثبیت و بیان کرده است و هرکه مسلمان است باآقر شود در را که بشر نامیده می مخلوق خود
پايان جنگ،  در.  است بشر فکر ۀجنگ عمومی دوم توسط غالبان جنگ ساخته شد، ساخت که بعد از" حقوق بشری"اما . باشد

های ديکتاتوری  ملل مسلمان، در تحت نظام ها، خصوصًا کشتار خسته شده بود، از جانب ديگر يکعده ملت جنگ و دنیا از
. بود قبولی همین منشوره آن، مشروط ب ۀخواهان های بشر ملل متحد برای دريافت کمک مؤسسه عضويت در. بردند می بسر

الرحمن پژواک فشار و رول عمده در زمینه بازی کرد، توسط دولت افغانستان که مرحوم استاد عبد قبول کردن اين منشور
 حقوق و. های مخوف شد هاشم خان و آزاد شدن هزاران بندی سیاسی از زندان رفتن حکومت ديکتاتوری محمد بین موجب از

ن گذاران  اما بنیا. تطبیق شده بتواند، يک سند خوبست ، اگر عادالنهمنشور برای ابناء بشر پیشکش شده که درين یيها آزادی
کرده اند  ، مقررات اين منشور را زير پااهداف سیاسی و اقتصادی شان تأمینبرای که دول پرقدرت جهان بودند،  همین منشور

قبول  دولت عربستان سعودی تا حال اين منشور را. چند مملکت ديگر ديديم ايران و ،درعراق، افغانستان های آنرا که مثال
 چشم می بول کرده شما می بینید که باالی ملت مظلوم فلسطین چه میکند، زورمندان می بینند ونکرده و اسرائیل که آنرا ق

مطابق مرام  که زور باشد حقوق بشر را یيد سیاسی تبديل شده، جاخواهانه بیک سن يک منشور بشر لهذا اين سند از. دپوشن
   .تطبیق میکنند خود تعبیر و

کارل )داکتر  ۀمقال نیويارک  را از سابق عضو اکادمی علوم طبی افغانستان، مهاجر دراکنون تلخیص داکتر خلیل اهلل اقتاش 
 در يک نشريه بسیار 1111او در سال  ۀاين مقالکارل ماير يک شخصیت اکادمیک امريکا است و  داکتر. خوانید می( ماير

 :معتبر وعلمی امريکا چاپ شده است
 

Dr. Karl E. Meyer :  TO THE LAST MAN , PUBLISHED  IN : 
QUATERLY JOURNAL OF MILITARY HISTORY, VOL. 11, ISSUE 8, SUMMER 1111 

 

 : کابل سرنوشت الکزاندر برنس در
 م1481دوم نوامبر 

منزله  دو ۀخوش گذران اسکاتلندی در يک خان سکندر برنس، اين زنکه باز و
منزل مکناتن  راحت داشت، منزل او و زندگی آرام و. برد می شهرکابل بسر در

منزل دوم  منزل برنش غالم گردشی داشت و در. شد توسط عسکر مراقبت می
 ها و برنس پارتی. اجناس انتیک گذاشته بود خود يک گالری محتوی اشیاء و

نمود که در آن يکعده اشخاص  مصرف تهیه می پر های مجلل و دعوت
شهوت ران  و ها اين آدم جوان فضول، هرزه افغان . شدند سرشناس دعوت می

زندگی مرفه . فقط انتظار فرصت مساعد را می کشیدند بودند وخوب شناخته  را
دعوت  سفر و انگلستان برای يک سیر از را( شارل)خود  برادر که او سبب شد

ه نظامی ب برنس يک سکرتر. برد می برنس بسر نیز درين منزل با کند که او
حیث ه بنام موهن الل ب هم يک هندوی کشمیری ورتبه کپطان نیز داشت 

ين ا برنس در.  بود او همکار و داشت  ترجمان فارسی درهمین حويلی دفتر
 شد، از وزيران شاه شجاع شکايت سر ها که با ولخرچی زياد ترتیب می دعوت

اظهار اين . ع زياد دارندطم بولهوس هستند و گفت که اينها اکثرًا و می داد می
شخص . بدست دارد قدرت را اکثر کرد که او یم بیانات چنان وانمود جمالت و

بود  انگلیس مصروف می ۀانجنیری ساختمان قرارگاه فرق اموره مکناتن بیشتر ب
ها مداخله کردن درست نیست،  مسايل داخلی افغانه وهم باين عقیده بود که ب

 . ها واگذاشته شود افغان ها بخود است مسايل داخل افغان بهتر
Sir Alexander Burnes  

 گرفتند و عقده می ل اوبامقه روز بروز ب ها افغان بود و عملکرد او ها افغان تحقیر نمود و عظمت می و نمايش قدرت  سبرن
امیر  ۀنامی و ورزيد اکبرخان پسر محمد ابل که وزيرچوک ک سر ۀآواز 1481خزان سال  در. کشیدند را می انتظار انتقام خود

ها  يک جمعیت افغان 1481نوامبر بتاريخ دوم  . بسته است ها کمر خرج انگلیس با رسد و کابل میه خان ب دوست محمد
بیرون نظاره  طرفه ب گالری منزل دوم  از سکندر  . سکندر، سکندر: شد صداها شنیده می . کردند محاصره ل برنس رازمن

به  سر امی اورانظ ها سکرتر آن افغان اثر و در شد يک فیر ً دفعتا . ها منزلش را محاصره کرده اند که افغان و ديد نمود
که پايان شو، به  دوباره صداها شنیده شد و گفته شد ً دفعتا . خفا ايستاده ماندند ن منزل دربرادرش درهما برنس با. نیست کردند

 !  باغ بیا 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Alexander_Burnes.jpg
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 اين دوه که ترجمان کشمیری برنس بريخ چنین تمثیل نموده است أت صحنه را در( Sir  John Kaye)رخ انگلیسی بنام  ؤم
 لنگی من بشما کمک کرده خواهم توانست تا لباس افغانی چپن وه ، يعنی ملبس شدن بلباس دهند که با تغییر مشوره می ربراد

. شوند قدم های آهسته از دروازه خارج می با کنند و ترجمان عمل می ۀتوصیه ب برادر اين دو. ازين تهلکه جان بسالمت بريد
 شوند و به نیست می همان لحضات اول سر در برادر دو هر ". ينست سکندر برنسا" :گويد صدای بلند میه ب کشمیری دفعتا

ه ها ب کرد و با افغان ها بازی می عنعنات افغان سکاتلیندی جوان به شئونات و. شوند با تبرچه به قطعات پارچه پارچه می
، داخلی يا اجنبی، بهر هرشخص س وها هرک طول سال در . ريخش ختم شدأباالخره ت نمود تا برده معامله می حیث غالم و

 .به نیست شده اند سر جان به سالمت نبرده و ً ها بازی کرده اند، ابدا عنعنات افغانه سويه که بوده هرگاه ب
کابل واپس به  از کردند تا افغانستان توصیه می کمپنی شرق الهند به آمرين اداری انگلیس در و کلکته، لندن  اولیای انگلیس در

 و. آسانی نیست ولی خارج شدن ازين کشور کار علیحده،  ً کامال ۀا داخل شدن به افغانستان يک مسئلزير مت نمايند، هند عزي
کنون  ما تاها،  افغانه ها ب کمک ها و کردند که با وجود تماس اعتراف می ً افغانستان اکثرا ها در حالیست که انگلیس اين در

 .و اين است پروبلم ما. اطمینان داشته باشیم شناسیم که باالی او يک افغان را نمی
 

مشکلالت مواجه ه طول راه ب نجات برنس فرستاد ولی در عسکری را از باالحصار کابل برای کمک و ۀشاه شجاع يک قطع
دی تکان شدي شد و متاثر غصب وه از قتل برنس بسیار ب( الفنستون)جنرال انگلیس بنام  . کدام کمکی کرده نتوانستند شدند و

کهنه سال بوده به ناجوری نقرض و پیچش مصاب  و جنرال موصوف شخص معمر.  خورد، حواسش خیلی مشوش شده بود
 .  کشید بود و رنج می

افغانستان همه  مهارت نشان داده بود، ولی در و شامل بوده ( 1415سال   –واترلو )محاربه  در چه  اين جنرال معمر گر
سخن و اوامر و هداياتش چندان وقعی قايل ه ب و باين مناسبت همکاران و مادونان او نمود  جلوه مینقیض  نظرياتش ضد و

ها اعتماد  باالی انگلیس ً ها ابدا نمود، ولی افغان بیش اعتماد می ها کم و معمر رويهمرفته  باالی افغان اما اين افسر. نبودند
دگرگون شده بود و هر از مرگ مکناتن کامالً  وانی اين جنرال بعدر حالت روحی و . بودند نه با آنها آشتی پذير کردند و یمن

 . توانست داده نمی عمل و تطبیق قرار ۀساح رسد، آنرا در می فکر اوه پالنی که برای نجات عسکر انگلیس ب
 

  :ها ها در مورد سلوک و توانایی حربی افغان نظر انکلیس
های کشور شان کوه بند،  کنند، اکثر قسمت سطوح مرتفع زندگی می ه درها مردمی هستند ک که افغان ها نوشته اند انگلیس

توافق طبیعی نموده  ً برند کامال منطقه ايکه بسر می محله و سالی در اينها از خورد ، وسخره های سنگ است و کوهستانی 
شوند که  س میبخاکی چنان مل ری وهای رنئ خرمايی، خاکست لباسا ها ب افغان. دارندبلديت ً  منطقه  کامال وهم با آن محله و

سرعت ه آنها ب. را بحیث يک هدف تثبیت نمود توان آنها اخفا نموده اند، نمی و فاصله های بسیار نزديک کسانیکه ستر در
 ها خود آموز و زود آموز شوند افغان می ناپديدسخره ها  جست و خیز طبیعی درآن دره ها ، کوه ها و با محل نموده و تغییر

چند ساحه  يارد، يعنی دو 205ها   انداخت اين تفنگ ۀکه ساح( جزيل)میل دراز های فتیله دار تفنگ استفاده از با. اشندب می
نوامبر  02ريخ أته ها ب افغان. شد واقع می انداخت شان موثر ۀساح نیز فاصله های دور های انگلیسی بود، از انداخت تفنگ

 .تپه واقع بود حمله و آتش گشودند آنجا باالی پايگاه انگلیس که بزير از ل وبی بی مهرو را اشغا ۀارتفاعات تپ 1481
 

 ، به آسانی مورد هدف تیربی بی مهرو داشت ۀتناسب ارتفاعات تپه که بلحاظ موقعیت نامناسبی  انگلیس از ۀقرارگاه فرق
قسم ه چند ساختمان سنگی ب و شده ارتفاع کم احاطه ه اين قرارگاه توسط ديوارهايی ب. توانست گرفته می اندازی قرار

کردند،  را مراقبت جدی می خود" کامیسری"زيادتر  ها بیشتر و دور قرارگاه ساخته شده بود، ولی انگلیس استحکامات به دورا
 دوا و) ضروری طبی  دالوازم حربی، ملبوسات، مايلزم ضروری حربی و مو و بزرگ تمام اشیاء  ۀزيرا درين تحويلخان

معهذا با تمام ترتیبات امنیتی که  . کرد دورا دور قرارگاه را مراقبت میپوسته مسلح  چهار . جانیده شده بودنگ (سامان طبی
فرو گذاشت   يکنوع غفلت و حقیقت از اين وضع در گرفته شده بود، قرارگاه فرقه از لحاظ امنیت چندان مصئون نبود و

ی منازل همجوار در . جريان داشت که عمق زياد نداشت آب نیز قرارگاه يک جوی بدور . کرد ها نمايندگی می انگلیس
که فامیل  ً نمود، خصوصا می( مريض)شد که فامیل های افسران را ناخوش  باتالق و سیاه آب نیز ديده میافسران انگلیس 

 گام شخص مکناتن قراردرين هن قرارگاه نظامی نقل مکان کرده بود وه مکناتن نیز نسبت بی امنیتی با تمام اثاث البیت آن ب
 .جديدش عازم بمبئی شود ۀوظیفه بود ب

 

بیش از ده هزار خدمت گاران کمپ ساخته  شان و و فامیل های افراد جنگی، افسران  باش پنجهزار و اين قرارگاه برای بود
ختم  ها در شد که انگلیس بین قرارگاه کشتی ها ديده می در . افسران داشت کذا محله ای برای اقناع جنسی افراد و . شده بود

هم مسابقات اسپ  و يخمالک روی يخ ( آيس سکیتنگ)برای های يخ  اندهکذا می. کردند هفته برای دريانوردی استفاده می
کنند  حیاتی انگلیس را تسخیر زودی موفق شدند که کمیساری يا تحويلخانه بزرک مواده ها ب افغان. گرفت دوانی صورت می

ها قرارگاه  انگلیس 1481نوامبر  02ريخ أته ب . غیره مواجه شدند و قلت مواد غذايی و ادويه ه ها ب که ازين بابت انگلیس
 .را از دست دادند( بی بی مهرو)بیمارو 
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 :تنچگونگی قتل مکنا
يق عادت همیشگی خود که از طر از بازی بدهد و ها را تواند افغان بود از طريق چال و خدعه می هم امیدوار مکناتن هنوز

 . گرفت می کار ها را بی اتفاق بسازد،  دادن رشوه افغان
م گرفت با ینیفتاد  او تصم کارگر او ۀوقتی اين حرب

 ً شخصاخان  دوست محمد پسر امیرخان محمد اکبر 
 ۀوقت يک فرق خان درين اکبرمحمد  . مالقات نمايد

مکناتن  .داشت خود اختیار های غیر منظم را در ازبک
ضای امنیت و مصئونیت برای برآمدن اکبرخان تقا از

چه باالی مکناتن  افغان اگر ۀشهزاد . لشکر انگلیس نمود
موافقت  خواست به پیشنهاد او نداشت، معهذا می اعتماد

نظامی انگلیس به  روز بعد يک افسر اما چند.  نشان دهد
اين خبر  قراره ب . داد يک انکشاف جديد خبر مکناتن  از

 پیشنهاد کرده بود که او و مکناتن خان  اکبرمحمد گويا 
 داکتر ويلیم برايدن     

 
و  رويه  پیشنهاد دومکناتن اين . وزير شاه شجاع باشدخان سلطنت نگه دارند و اکبر ه دست اتفاق بهم داده شاه شجاع را ب

حالیکه مکناتن يک کاله ابريشمی و کاالی عادی به تن و  دسامبر در 02ريخ أته ب . دانسته و قبول کرده بودمفید تقلبی را 
رف دريا حرکت ه طسواری اسپ به افسران انگلیس ب خان را به انگشت داشت، با سه نفر دوست محمد زمرد امیر نگشترا

مکناتن  از خاناکبرمحمد سالم  ۀز تبادلا بعد. برف گئسترده بود محل مالقات رسید، يک قالین باالی زمین پره وقتی ب. کرد
 قرار ه وقت ب درين".  بلی": ؟  مکناتن جواب داددنی را قبول کسر پرسید که آيا او حاضر است پیشنهاد مخفی و

 
کردند و او قبل از  کش می و دستگیرخان  مکناتن را افراد اکبر. بگیريش، بگیريش: صدا کرد خانمنابع انگلیسی، اکبراطالع 

بلحاظ " : گفت می کرد و فارسی تزرع میه آن که کشته شود ب
تحفه داده خان چه که به اکبر ، آنگاه مکناتن با همان تفنگ" خدا

فته بودند، افسرانگلیس که از قتل نجات يا دو بعدا. بود کشته شد
 .  لقه ديدند که انگشتری به کلک نداشتحجسد اورا آويزان بیک 

  2481جنوری  5 –عبور از دره ها و تنگناه ها 
ه ب ها را ، جنرال الفنستنون شرايط افغاناز مرگ مکناتن بعد

ه گفت اردوی انگلیس ب داد، او ی نظامی خود قرارمقابل شورا
تواند که اين شرايط  شرطی سالم تا سرحد افغانستان رسیده می

 ۀخزانکه اردوی انگلیس  بود شرايط ازين قرار . بپذيرد را
فامیل  و يکعده منصبداران زن دار های خود و خود، اکثر توپ

آنصورت  دراکبرخان تسلیم کند،  وزيره را بقسم گروگان ب دار
 اردوی انگلیس را تا سرحد بدرقه خواهداکبر خان  شخص وزير

تنگناهايی روان شدند بطرف  فامیل های شان و با هزاران نفر متعلقات اردو  نفری با 8577جنوری اردوی  5ريخ أته ب . کرد
 .جگدلک بود و –نمله  –گندمک که نام شان 

    

 اردوی انگلیس همواری 1480جنوری  0ريخ أته ب. یس را سخت آزرده ساخته بودها اردوی بیروح انگل افغان زمستان کشور
ملبس با کرتی های سرخ و تاگلو دکمه شده، اردوی انگلیس به مشکالت زياد بطرف دامنه . را ترک دادند های بی بی مهرو 

تنگناه  طعات اردوی انگلیس را درقبلی ق ۀحسب معاهد بر محمد اکبرخان  وزير . های کوه های برف پوشانده قدم می نهادند
 غلزائی. داشت محلی بالخاصه قوم غلزايی قرار ۀارتفاعات تحت ادار آن محالت و ۀنمود، ولی ادار های باريک همرايی می

خوف  و واهمه  رمسیرراه سراس ها جريان داشت، در انداخت سه روز فواران متواتر فیرها و . بودند نامور ها قوم جنگنده و
تلفات افراد . بودندو بودند چیزی از دست شان ساخته کسانیکه مسئول مراقبت امنیت ار رسید و کس بکس نمی ، حکمفرما بود

های زنانه و  نمود که فامیل محمد اکبرخان پیشنهاد وزير 1480جنوری  1ريخ أته ب . اردو بیشمار وغیر قابل تصور بود
جنرال . شان جلوگیری نمايد بتواند از اذيت و آزار ان در تحت سرپرستی او قرار داده شوند تا اوحفاظت ش زنهای بیوه بخاطر

آنها  معدودی مانده است و شان شمار ۀافسران انگلیس سر به نیست شدند وهم از فرق. الفنستن به پیشنهاد او رضائیت نشان داد
افغان  نشانچی های ماهر . به کوتل گندمک رسیدند ً رسیده بعدا به جگدلک اتپیمودند  میل راه را مشکالت فاصله دوه نیز ب

 . امیدی محو شدند سرباز انگلیس در يک عالم نا 85صب و نصاحب م 07لوله باری شروع کردند، باز درين محله به گ
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شايعاتی . نیدبجالل آباد رسا عقب نشینی را تکمیل نموده خود را( داکتر برايدن)تنها  کردند و صاحب منصب فرار شش نفر
اثر شدت سرما پاهای شان بی حس  شد که يکعده صاحب منصبان فراری انگلیس به غارهای کوه ها مخفی شده و در شنیده می
 .ولی هیچ اثری از بقايای آنها بدست نیامد شده بود، 

 

ت قوای عسکری کابل را پرداخت تا عاليمی از بازگش انگلیس در جالل آباد به نظاره می ۀقشل جنوری گارد 12ريخ أته ب
جالل آباد نخواهد رسید، ه که يک روح زنده هم از کابل ب خواهیم ديد ما" :که پیش بینی کرده بود( ويلیام دنی)غندمشر . ببیند

هنگامیکه او  داکتر  ." . .بود نیز مجروح خواهد خود او استثنای يک شخص که او برای ما خواهد گفت که همه تباه شدند وه ب
من همانطور : "گفت بانگ زد و ديک شدن است، زبسیار خسته به ن سواری يک اسپ لنگان لنگان وه را ديد که ب برايدن

مجموعی و  ريخ همچو يک بی کفايتی کلی وأت در: يادداشت کرده که( سر جان کی)رخ معروف انگلیس ؤم "نگفته بودم ؟ 
 بخاطر رول او درين بی کفايتی مسئول قرار( پالمرسن)کرده که او عالوه  . دهنده و عذاب کننده تثبیت نشده است سخت فشار
مسئول شناخته ( برنس الکزاندر. )خجالت به انگلستان برگشت وايسرای هند با يک عالم بیشرمی و( الرد اوکلند)داده نشد، 

 کابل را تان تنظیم نمود تاهندوستان موظف شد، اردويی را برای مجازات مردم افغانسه ب جنرالی که بعد از اوکلند گورنر. نشد
 1402تا سال  خان به تخت سلطنت جلوس نمود و از آن البته امیر دوست محمد که بعد آزاد سازد را غارت کند و گروگان ها

خاطرات خوبی نیز  ً مذکور بعضا ، از امیرخان های جنگی با امیر دوست محمد ها باوجود برخورد انگلیس. حکمروايی نمود
 .تذکر داده اند

 

نگرفت  زير خاک قراره با روح آرام ب ولی ابدًا. وفات کرد 1402سال  در داکتربرايدن بوطن آبايی خود اسکاتلند رفت و
دستخط ه يک اثر ب(  داکتر لويس دوپری)رخ معروف امريکايی ؤم 1107سال  در . چونکه صلح در قبرش همراهی ننمود

برايدن و  دوپری از اين اثر استنتاج نمود که داکتر . يافت( جنرال سیل)راق بین او از( مارش مرگ)برايدن را بعنوان   داکتر
 .نموده بودند يکعده منصب داران ديگر انگلیس از وظايف نظامی خود فرار

 

قابل توجه اکادمیسین استاد سیستانی تا ازطريق خانم دوپری که اکثر اوقات درافغانستان میباشد، کتاب خاطرات داکتر برايدن )
 .( البته ترجمه آنرا من متعهد میشوم. دستیاب کنندرا 
 

 ختم  
 

 خلیل اهلل هاشمیان داکتر سید
 0712فروری  0 –ستان افغان ۀآئین ۀمدير مسئول مجل

 

 


